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Streszczenie

Wymogi prawa narzucają na personel obliczanie dawki 

pochłoniętej (w grejach) i odniesienie jej wartości do li-

mitów określonych w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

18 lutego 2011  r. w  sprawie warunków bezpiecznego stoso-

wania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznej. Celem pracy jest przybliżenie metodyki 

obliczania dawki pochłoniętej w grejach [Gy] na podstawie para-

metrów otrzymanych z rejestratorów dawki, na przykład kermy. 

Zastosowanie współczynnika korekcji, współczynnika BSF oraz 

wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych umożliwia szybką i prostą 

realizację zadań postawionych przez Rozporządzenie. 

Słowa kluczowe: kerma, DAP, dawka pochłonięta, ochrona ra-

diologiczna pacjenta, angiografia

Abstract

Legal requirements impose on staff necessity of calculation 

of the absorbed dose (expressed in grays) and the reference 

of the value to the limits set out in the Regulation of the Mini-

ster of Health on 18 February 2011 on the conditions for the safe 

use of ionizing radiation for all types of medical exposure. The 

aim of this work is to present the methodology of calculation of 

the absorbed dose in grays [Gy] on the basis of parameters obta-

ined from the dosage recorders, for example kerma. The usage 

of correction factor, BSF factor and spread sheets enables quick 

and easy implementation of tasks set by the Regulation.

Key words: kerma, DAP, absorbed dose, radiation protection of 

the patient, angiography

Wprowadzenie

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdro-

wia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stoso-

wania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej [1] oraz w procedurach wzorcowych [2], każdorazowe otrzy-

manie podczas zabiegu przez pacjenta sumarycznej dawki na skórę 

przekraczającej 1 Gy powinno wiązać się z  odnotowaniem informacji 

o wielkości dawki w dokumentacji medycznej pacjenta. Jednocześnie 

każda pracownia realizująca procedury z zakresu radiologii zabiegowej 

powinna być wyposażona w system posiadający cyfrową akwizycję i re-

jestrację obrazu [3], a także rejestrator dawki umożliwiający określenie 

dawki na skórę [1]. Niestety część dostępnych rejestratorów dawki po-

daje wartość kermy oraz wartość DAP (Dose Area Product) w mGy x cm2, 

a  więc możliwość odniesienia tych wartość do wymagań zawartych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia jest utrudniona. 

Celem pracy jest przedstawienie metodyki obliczania sumarycznej 

dawki pochłoniętej podczas zabiegu, wyrażonej w grejach [Gy], na pod-

stawie parametrów otrzymanych z rejestratorów dawki z uwzględnie-

niem współczynników: korekcji oraz BSF. 

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA)

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna DSA (Digital Subtraction Angio-

graphy) jest metodą diagnostyki z zakresu radiologii interwencyjnej, 

umożliwiającą wybiórczą diagnostykę naczyń krwionośnych przy jed-

noczesnej eliminacji obrazu z tła. Zasada działania oparta jest o me-

chanizm wykonywania zdjęć RTG w technice cyfrowej przed i po do-

żylnym podaniu środka kontrastującego. Oba obrazy zostają od siebie 

odjęte i pozostaje obraz zakontrastowanego układu krwionośnego. 

W trakcie zabiegu poprzez nakłucie tętnicy wprowadzony zo-

staje do jej światła cewnik. Istotnym elementem zabiegu jest 
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umiejscowienie końcówki cewnika w  początkowej części wybranej 

tętnicy i podanie pacjentowi odpowiedniej ilości środka kontrastu-

jącego. Wprowadzenie cewnika następuje pod kontrolą obrazu uzy-

skanego w czasie rzeczywistym przy użyciu lampy rentgenowskiej. 

Następnie wykonuje się zdjęcia w projekcjach PA, bocznej oraz sko-

śnej. Dodatkowo możliwe jest wykonanie rotacji, dzięki czemu ist-

nieje możliwość otrzymania obrazów 3D.

Podczas trwania całego zabiegu pacjent narażony jest na negatyw-

ne działania promieniowania jonizującego. Istotnym elementem jest 

ograniczenie do minimum narażenia pacjenta na działanie promienio-

wania jonizującego, to jest czasu fluoroskopii oraz pola badania. 

Cyfrowa angiografia subtrakcyjna umożliwia wykonywanie nastę-

pujących zabiegów: 

 – panangiografia, 

 – zabiegi embolizacji tętniaków oraz naczyniaków,

 – ocena unaczynienia guzów, 

 – ocena przepływów mózgowych,

 – i inne. 

Wzory i pojęcia fizyczne

Kerma (kinetic energy released per mass unit) jest to wielkość używana 

w dozymetrii. Kermę rozumieć należy jako sumę energii kinetycznej 

elektronów uwolnioną w jednostce masy. Jednostką kermy jest grej 

[ ]1Gy
J

kg
= .

  K �
dE

dm
Tr=  (1.),

gdzie:

K – kerma,

Etr –  oczekiwana wartość energii przekazanej cząstkom naładowa-

nym [J],

m – masa powietrza [kg].

Należy uwzględnić, iż kermę można przedstawić także jako sumę 

dwóch parametrów:

Składowa kolizyjna (Kkol) związana jest z  oddziaływaniem elek-

tronów poprzez zderzenia z  innymi cząstkami naładowanymi. Na-

leży uwzględnić tu utraty energii związane z  promieniowaniem 

hamowania. 

 K K gkol = −( )1  (2.),

gdzie: 

Kkol – składowa kolizyjna kermy,

K – kerma,

g –  część energii przekazanej elektronom i spożytkowanej na 

promieniowanie hamowania.

Składowa radiacyjna (Krad) jest wynikiem produkcji fotonów 

w  wyniku oddziaływań między cząstkami naładowanymi a  jądrami 

atomowymi.

 K K Kkol rad= +  (3.)

DAP (Dose Area Product) jest to iloczyn dawki i powierzchni napromie-

niowanej. Kerma w powietrzu mierzona jest przy pomocy komory joniza-

cyjnej umieszczonej w obudowie lampy oraz korygowana jest o pole po-

wierzchni wiązki. Wartość powierzchni identyfikowana jest na podstawie 

obszaru kolimacji. Należy tutaj wspomnieć, iż niektóre systemy wyliczają 

wartość DAP na podstawie wyjściowych parametrów ekspozycji. 

Aby z wartości DAP przejść do dawki pochłoniętej, należy wartość 

podaną przez system podzielić przez wartość pola wiązki na wysokości 

skóry pacjenta. Pole napromieniowania ciała pacjenta na powierzchni 

skóry można uzyskać dzięki pomiarom poprzez pomiar rzeczywistego 

pola, naświetlając kasetę z  kliszą rentgenowską lub poprzez znajo-

mość odległości ciała pacjenta od źródła promieniowania. 

DAP nie charakteryzuje jednak rzeczywistego narażenia pacjenta 

na promieniowanie. 

Dawka pochłonięta jest to ilość energii zaabsorbowanej w jednost-

ce masy. Jednostką dawki jest grej [ ]1Gy
J

kg
= .

 D
dE

dm
=  (4.),

gdzie: 

dE – ilość energii zaabsorbowanej [J],

dm – masa [kg].

Współczynnik rozproszenia wstecznego BSF – zgodnie z prawami fi-

zyki, każda fala elektromagnetyczna ulega m.in. zjawisku rozproszenia. 

Podobnie jest z wiązką promieniowania X, która może ulegać rozpro-

szeniu na skutek oddziaływania z materią spotkaną na swojej drodze. 

Wiązka promieniowania rozproszonego będzie powodowała zwięk-

szenie rzeczywistej dawki, jaką otrzymuje pacjent podczas badania 
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– testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej (stomatologia, 
radiografia, fluoroskopia, mammografia, tomografia komputerowa),

– pomiary dozymetryczne w środowisku pracy i w środowisku 
w otoczeniu aparatów rtg,

– projekty pracowni rtg wraz z obliczaniem osłon stałych,
– szkolenia z zakresu wykonywania testów podstawowych,
– opracowujemy dokumentację Systemu Jakości w pracowniach rtg.

– natężenia pola elektromagnetycznego (m.in. rezonans magnetyczny),
– hałasu i drgań 
– natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy i oświetlenia 

awaryjnego,
– promieniowania optycznego nielaserowego (180–3000 nm): nadfioletowe, 

widzialne (w tym niebieskie), podczerwone,
– promieniowania laserowego,
– pobieranie prób powietrza oraz oznaczanie zawartości pyłu

całkowitego i respirabilnego.
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angiografi cznego. W  związku z  powyższym pojawia się wątpliwość, 

w  jaki sposób wyliczyć rzeczywistą sumaryczną dawkę pochłoniętą 

przez pacjenta podczas trwania zabiegu angiografi i. Zgodnie z zalece-

niami procedur wzorcowych [2] w celu uwzględnienia dawki pochodzą-

cej z promieniowania rozproszonego należy przemnożyć wartość dawki 

otrzymanej przez pacjenta przez współczynnik BSF = 1,4. 

Materiał i metoda

Znaczna część rejestratorów dawki informuje o  kermie oraz DAP. 

Niestety nie są to odczyty zawierające czynnik pochodzący z promie-

niowania rozproszonego. Może pojawić się zatem wątpliwość, w jaki 

sposób odnieść otrzymany z rejestratora wynik do wartości rzeczy-

wistej. Jedną z szybszych metod obliczania dawki pochłoniętej przez 

pacjenta jest stworzenie uniwersalnego arkusza obliczeniowego za-

wierającego niezbędne formuły. 

Rys. 1 Przykładowy arkusz obliczeniowy

Aby zamienić sumaryczną dawkę w  powietrzu (kerma) podaną 

przez rejestrator dawki w  mGy na sumaryczną dawkę pochłoniętą 

w  Gy, należy wykorzystać współczynnik korekty zależny od napro-

mieniowanego obszaru (równy 1,06) podany w raporcie 457 IAEA [5] 

oraz przejść z jednostek mGy do Gy (wartość dawki w mGy podzielić 

przez 1000). 

 D� Gy
K

 =
×106
1000

,  (5.)

W następnym kroku należy wykorzystać współczynnik rozproszenia 

wstecznego BSF wynoszący 1,4 [2]. Wychodząc z wzoru (5.) i mnożąc 

otrzymany wynik przez współczynnik BSF, otrzymujemy dawkę po-

chłoniętą przez pacjenta podczas trwania całego zabiegu angiogra-

fi cznego z uwzględnieniem zarówno frakcji promieniowania wstecz-

nego oraz współczynnika korekcji dla napromieniowanego obszaru.

 D Gy Ds  = ×14,  (6.)

Podsumowanie

Każdy Zakład Radiologii posiada swój własny sposób obliczania dawki, 

jednak zastosowanie prostej i znanej metody arkuszy obliczeniowych 

pozwala na szybkie dostosowanie formuł do wymagań prawnych. 

Jednocześnie każda, nawet najmniejsza, zmiana w  Rozporządzeniu 

może w łatwy sposób zostać wprowadzona do formuły. Zastosowanie 

arkuszy obliczeniowych umożliwia spersonalizowanie każdego obli-

czenia, szybki wydruk, a także dołączenie uzyskanego w ten sposób 

raportu do dokumentacji medycznej pacjenta. Dzięki takiemu rozwią-

zaniu istnieje możliwość relatywnie łatwego kontrolowania dawki, 

jaką otrzymuje pacjent podczas zabiegu. Otrzymujemy w ten sposób 

także możliwość podejmowania odpowiednich kroków w przypadku 

pacjentów, którzy przekroczyli dawkę 1 Gy poprzez odnotowanie 

informacji w  dokumentacji medycznej pacjenta. W  przypadku prze-

kroczenia dawki 3 Gy obowiązkiem jest odnotowanie informacji w do-

kumentacji medycznej pacjenta oraz wykonanie badań kontrolnych 

przez 21 dni z częstotliwością minimum raz w tygodniu.
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